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Tarkistus 13
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yksityissijoittajille tarjotaan yhä 
useammin laajaa erityyppisten 
sijoitustuotteiden valikoimaa heidän 
harkitessaan sijoituksen tekoa. Kyseisillä 
tuotteilla tarjotaan usein erityisiä 
sijoitusratkaisuja, jotka on suunniteltu 
yksityissijoittajien tarpeiden mukaan mutta 
jotka ovat usein monimutkaisia ja 
vaikeaselkoisia. Kyseisiin 
sijoitustuotteisiin sijoittaville annetaan 
nykyisin tietoja koordinoimattomalla 
tavalla, eikä yksityissijoittaja useinkaan 
pysty näiden tietojen avulla vertailemaan 
eri tuotteita toisiinsa ja saamaan käsitystä 
tuotteiden ominaisuuksista. Tämän vuoksi 
yksityissijoittajat ovat usein tehneet 
sijoituksia, joihin liittyviä riskejä ja 
kustannuksia he eivät ole täysin 
ymmärtäneet, minkä seurauksena he ovat 
toisinaan kärsineet odottamattomia 
tappioita.

(1) Yksityissijoittajille tarjotaan yhä 
useammin laajaa erityyppisten 
sijoitustuotteiden valikoimaa heidän 
harkitessaan sijoituksen tekoa. Kyseisillä 
tuotteilla on tarkoitus tarjota erityisiä 
sijoitusratkaisuja, jotka on suunniteltu 
yksityissijoittajien tarpeiden mukaan 
Kyseiset tuotteet ovat kuitenkin usein liian 
monimutkaisia eivätkä ne ole 
ymmärrettävissä. Kyseisiin 
sijoitustuotteisiin sijoittaville annetaan 
nykyisin tietoja koordinoimattomalla 
tavalla, eikä yksityissijoittaja useinkaan 
pysty näiden tietojen avulla vertailemaan 
eri tuotteita toisiinsa ja saamaan käsitystä 
tuotteiden ominaisuuksista. 
Yksityissijoittajille ei myöskään ole 
ilmoitettu merkittävistä riskeistä. Tämän 
vuoksi yksityissijoittajat ovat usein tietojen 
puutteen ja väärien tietojen vuoksi tehneet 
sijoituksia, joihin liittyviä riskejä ja 
kustannuksia he eivät ole täysin 
ymmärtäneet, minkä seurauksena he ovat 
toisinaan kärsineet odottamattomia 
tappioita.

Or. de



PE506.174v01-00 4/20 AM\928683FI.doc

FI

Tarkistus 14
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Pankki- ja sijoitustuotteiden on 
oltava selkeitä, yksinkertaisia ja 
ymmärrettäviä. Monimutkaisuus ei ole 
laadun tae. Monimutkaisuus peittää usein 
riskit ja sivuvaikutukset.
Yksityissijoittajille tarkoitetuista tuotteista 
on siksi tehtävä yksinkertaisempia.

Or. de

Tarkistus 15
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Erilaiset säännöt, jotka vaihtelevat sen 
mukaan, mikä toimiala tarjoaa 
sijoitustuotteet ja millaista sääntelyä alalla 
sovelletaan kansallisella tasolla, 
merkitsevät epätasapuolisia 
toimintaedellytyksiä eri tuotteille ja 
jakelukanaville, mikä luo lisäesteitä 
finanssipalvelujen ja -tuotteiden 
sisämarkkinoille. Jäsenvaltiot ovat jo 
toteuttaneet erilaisia koordinoimattomia 
toimia sijoittajansuojatoimenpiteissä 
olevien puutteiden korjaamiseksi, ja on 
todennäköistä, että ne jatkaisivat niiden 
toteuttamista. Sijoitustuotteita koskevien 
tietojen antamisessa noudatettavat erilaiset 
menettelytavat estävät tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomisen eri 
sijoitustuotteiden kehittäjille ja myyjille ja 
vääristävät sen vuoksi kilpailua. Ne 
aiheuttavat myös sen, että sijoittajansuojan 

(3) Erilaiset säännöt, jotka vaihtelevat sen 
mukaan, mikä toimiala tarjoaa 
sijoitustuotteet ja millaista sääntelyä alalla 
sovelletaan kansallisella tasolla, 
merkitsevät epätasapuolisia 
toimintaedellytyksiä eri tuotteille ja 
jakelukanaville, mikä luo lisäesteitä 
finanssipalvelujen ja -tuotteiden 
sisämarkkinoille. Jäsenvaltiot ovat jo 
toteuttaneet erilaisia koordinoimattomia 
toimia sijoittajansuojatoimenpiteissä 
olevien puutteiden korjaamiseksi.
Tällainen kehitys ei saa jatkua.
Sijoitustuotteita koskevien tietojen 
antamisessa noudatettavat erilaiset 
menettelytavat estävät tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomisen eri 
sijoitustuotteiden kehittäjille ja myyjille ja 
vääristävät sen vuoksi kilpailua. Ne 
aiheuttavat myös sen, että sijoittajansuojan 



AM\928683FI.doc 5/20 PE506.174v01-00

FI

taso unionissa on epäyhtenäinen. Erot ovat 
myös esteenä sisämarkkinoiden 
toteutumiselle ja sujuvalle toiminnalle.
Tämän vuoksi tarkoituksenmukaisin 
oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 
114 artikla sellaisena kuin sitä on tulkittu 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
yhtenäisessä oikeuskäytännössä.

taso unionissa on epäyhtenäinen. Erot ovat 
myös esteenä sisämarkkinoiden 
toteutumiselle ja sujuvalle toiminnalle.
Tämän vuoksi tarkoituksenmukaisin 
oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 
114 artikla sellaisena kuin sitä on tulkittu 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
yhtenäisessä oikeuskäytännössä.

Or. de

Tarkistus 16
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 

Poistetaan.
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25 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EY soveltamisalaan.
Lisäksi tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei 
sovelleta direktiiviä 2003/41/EY, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa.
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä 
niitä ei myydä yksityissijoittajille.
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

Or. de

Tarkistus 17
Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Joulukuussa 2010 annetun komission 
tiedonannon ”Seuraamusjärjestelmien 
lujittaminen finanssipalvelujen alalla” 
mukaisesti ja tässä asetuksessa asetettavien 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi on tärkeää, että 
jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet 
varmistaakseen, että tämän asetuksen 
rikkomisesta määrätään asianmukaisia 
hallinnollisia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä. Jotta voidaan varmistaa, että 
seuraamukset ovat varoittavia, ja lujittaa 
sijoittajansuojaa varoittamalla sijoittajia 
sijoitustuotteista, joiden markkinointi 

(24) Joulukuussa 2010 annetun komission 
tiedonannon ”Seuraamusjärjestelmien 
lujittaminen finanssipalvelujen alalla” 
mukaisesti ja tässä asetuksessa asetettavien 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi on tärkeää, että 
jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet 
varmistaakseen, että tämän asetuksen 
rikkomisesta määrätään asianmukaisia 
hallinnollisia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä. Jotta voidaan varmistaa, että 
seuraamukset ovat varoittavia, ja lujittaa 
sijoittajansuojaa varoittamalla sijoittajia 
sijoitustuotteista, joiden markkinointi 
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rikkoo tätä asetusta, seuraamukset ja 
toimenpiteet olisi yleensä julkaistava 
lukuun ottamatta tiettyjä tarkoin 
määriteltyjä olosuhteita.

rikkoo tätä asetusta, seuraamukset ja 
toimenpiteet olisi yleensä julkaistava 
lukuun ottamatta tiettyjä tarkoin 
määriteltyjä olosuhteita. Seuraamusten 
hyväksymisessä ja julkistamisessa on 
kunnioitettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
perusoikeuksia, erityisesti oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oikeutta 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen. Niissä 
olisi noudatettava myös yksilöllisen 
syyllisyyden, oikeusvarmuuden ja 
taannehtivuuden kiellon periaatetta sekä 
ne bis in idem -periaatetta ja 
syyttömyysolettamaa.

Or. en

Perustelu

EU:n lähestymistavasta rikosoikeuteen annetun parlamentin päätöslauselman 
P7_TA(2012)0208 mukaisesti.

Tarkistus 18
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan sijoitustuotteiden 
kehittämiseen ja myymiseen.

Tätä asetusta sovelletaan kaikkien 
yksityissijoittajille tarjottavien säästö- ja
sijoitustuotteiden kehittämiseen ja 
myymiseen.

Or. de

Perustelu

Soveltamisalaa laajennetaan, koska nykyisin on olemassa liian paljon poikkeuksia.
Direktiiviin olisi sisällytettävä kaikki yksityissijoittajille tarjottavat säästö- ja sijoitustuotteet.
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Tarkistus 19
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutustuotteet, joilla ei ole 
takaisinostoarvoa tai joiden 
takaisinostoarvo ei ole kokonaan tai 
osittain eikä suoraan tai välillisesti 
alttiina markkinoiden vaihteluille;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 20
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 21
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 
2 kohdan b–g, i ja j alakohdassa 
tarkoitetut arvopaperit;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 22
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muut arvopaperit, jotka eivät sisällä 
johdannaista;

Poistetaan

Or. de

Tarkistus 23
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) unionin tai jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaiset virallisesti 
hyväksytyt sosiaaliturvajärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 24
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen avaintietoasiakirja jokaisesta 
tuottamastaan sijoitustuotteesta ja 
julkaistava asiakirjat valitsemallaan
verkkosivustolla ennen kuin sijoitustuotetta 
voidaan myydä yksityissijoittajille.

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen avaintietoasiakirja jokaisesta 
tuottamastaan sijoitustuotteesta ja 
julkaistava asiakirjat yksityissijoittajien 
tuntemalla ja heidän käytettävissään 
olevalla verkkosivustolla ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan myydä 
yksityissijoittajille.
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Or. de

Tarkistus 25
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avaintietoasiakirjan on oltava 
ajantasainen, vilpitön ja selkeä, eikä se saa 
olla harhaanjohtava.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 26
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sisältää konkreettisia lukuja;

Or. de

Tarkistus 27
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) osiossa, jonka otsikkona on “Miten 
välittäjä hyötyy tästä” selkeät tiedot 
välittäjän saamista korvauksista ja 
provisioista;

Or. de
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Tarkistus 28
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se 
on tiedossa;

v) sijoitustuotteen voimassaoloaika ja sen 
irtisanottavuus;

Or. de

Tarkistus 29
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

Or. fr

Tarkistus 30
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
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otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa; riskit on ilmoitettava 
havainnollisesti ja ymmärrettävästi ja 
kielellä, jota käyttäjät ymmärtävät;

Or. de

Tarkistus 31
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit;

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit, sekä miten nämä 
kustannukset vaikuttavat tuottoon;

Or. de

Tarkistus 32
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) osiossa, jonka otsikkona on “Miten 
tuotetta verotetaan?” tiedot siitä, miten 
asiakasta verotetaan tuotteen tuotosta ja 
pääomasta;

Or. fr
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Tarkistus 33
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) osiossa, jonka otsikkona on “Mitä 
sääntöjä sovelletaan rahanpesun 
torjuntaan?” lyhyt selvitys myyntimaassa 
voimassa olevista säännöksistä ja 
oikeustoimista, joita sovelletaan 
tuotteeseen järjestäytyneen rikollisuuden, 
korruption ja rahanpesun torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 34
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinointiviestintä, joka sisältää 
sijoitustuotteeseen liittyviä erityistietoja, ei 
saa sisältää lausumia, jotka ovat 
ristiriidassa avaintietoasiakirjaan 
sisältyvien tietojen kanssa tai jotka 
heikentävät avaintietoasiakirjan merkitystä.
Markkinointiviestinnässä on oltava 
ilmoitus avaintietoasiakirjan 
saatavillaolosta ja tietoja asiakirjan 
saannista.

Markkinointiviestintä, joka sisältää 
sijoitustuotteeseen liittyviä erityistietoja, ei 
saa sisältää lausumia, jotka ovat 
ristiriidassa avaintietoasiakirjaan 
sisältyvien tietojen kanssa tai jotka 
heikentävät avaintietoasiakirjan merkitystä.
Markkinointiviestinnässä on oltava 
ilmoitus avaintietoasiakirjan 
saatavillaolosta ja tietoja asiakirjan 
saannista. Markkinointiviestinnässä on 
ilmoitettava, että sijoitustuotteeseen liittyy 
riskejä.

Or. de
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Tarkistus 35
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, 
jotka siihen on tarpeen tehdä.

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee, että siihen 
on tehtävä merkittäviä muutoksia.

Or. fr

Tarkistus 36
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on annettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja heti 
ensimmäisen tuoteneuvonnan yhteydessä.
Avaintietoasiakirja annetaan 
yksityissijoittajalle suoraan ja 
yksiselitteisesti jo tämän joutuessa 
ensimmäistä kertaa tekemisiin tuotteen 
kanssa.

Or. de
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Tarkistus 37
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sijoitustuotteen myyvä henkilö 
voi toimittaa avaintietoasiakirjan 
yksityissijoittajalle viipymättä liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen:

Poistetaan.

a) kun yksityissijoittaja päättää toteuttaa 
liiketoimen käyttämällä 
etäviestintävälinettä, jos
b) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
1 kohdan mukaisesti on mahdotonta ja
c) jos sijoitustuotteen myyvä henkilö on 
antanut tämän seikan tiedoksi 
yksityissijoittajalle.

Or. de

Tarkistus 38
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta ja 
välittömästi.

Or. de
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Tarkistus 39
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos avaintietoasiakirja toimitetaan 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä, 
yksityissijoittajille on kuitenkin 
toimitettava pyynnöstä veloituksetta 
paperiversio.

3. Jos avaintietoasiakirja toimitetaan 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä, 
yksityissijoittajille on kuitenkin 
toimitettava veloituksetta paperiversio.

Or. de

Tarkistus 40
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
verkkosivuston välityksellä on 
tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa 
sijoitustuotteen myyvän henkilön ja 
yksityissijoittajan välinen liiketoiminta 
tapahtuu;

a) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
verkkosivuston välityksellä on 
tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa 
sijoitustuotteen myyvän henkilön ja 
yksityissijoittajan välinen liiketoiminta 
tapahtuu, ja

Or. de
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Tarkistus 41

Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yksityissijoittaja on antanut 
suostumuksensa avainasiakirjan 
toimittamiseen verkkosivuston 
välityksellä;

b) yksityissijoittaja on antanut 
nimenomaisesti suostumuksensa 
avainasiakirjan toimittamiseen 
verkkosivuston välityksellä, ja

Or. de

Tarkistus 42
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yksityissijoittajalle on ilmoitettu 
sähköisesti verkkosivuston osoite ja 
paikka, johon avaintietoasiakirja on 
verkkosivustolla asetettu saataville;

c) yksityissijoittajalle on ilmoitettu 
sähköisesti verkkosivuston osoite ja 
paikka, johon avaintietoasiakirja on 
verkkosivustolla asetettu saataville, ja

Or. de

Tarkistus 43
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, kaikki tarkistetut 
versiot on myös asetettava 
yksityissijoittajan saataville;

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, kaikki tarkistetut 
versiot on myös asetettava 
yksityissijoittajan saataville, ja
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Tarkistus 44
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) varmistetaan, että avaintietoasiakirja on 
saatavilla kyseisellä verkkosivustolla niin 
pitkän ajan kuin yksityissijoittajan voidaan 
kohtuudella odottaa tarvitsevan siihen 
tutustumiseen.

e) varmistetaan, että avaintietoasiakirja on 
yksityissijoittajan saatavilla kyseisellä 
verkkosivustolla milloin tahansa niin 
pitkän ajan kuin yksityissijoittajan voidaan 
odottaa tarvitsevan siihen tutustumiseen.
Kaikki avaintietoasiakirjan saatavillaoloa 
koskevat muutokset on ilmoitettava 
yksityissijoittajalle heti ja 
henkilökohtaisesti.

Or. de

Tarkistus 45
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa 
sovellettaessa tietojen toimittaminen 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä on 
katsottava tarkoituksenmukaiseksi 
tilanteessa, jossa sijoitustuotteen myyvän 
henkilön ja yksityissijoittajan välinen 
liiketoiminta toteutetaan, jos voidaan 
osoittaa, että yksityissijoittajalla on 
säännöllinen mahdollisuus käyttää 
internetiä. Osoituksena tästä pidetään sitä, 
että yksityissijoittaja antaa 
sähköpostiosoitteen tämän liiketoiminnan 
toteuttamista varten.

6. Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa 
sovellettaessa tietojen toimittaminen 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä on 
katsottava tarkoituksenmukaiseksi 
tilanteessa, jossa sijoitustuotteen myyvän 
henkilön ja yksityissijoittajan välinen 
liiketoiminta toteutetaan, jos voidaan 
osoittaa, että yksityissijoittajalla on 
säännöllinen mahdollisuus käyttää 
internetiä. Osoituksena tästä pidetään sitä, 
että yksityissijoittaja antaa nimenomaisen 
suostumuksensa.
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Tarkistus 46
Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäessään 19 artiklan mukaisia 
valtuuksiaan toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että hallinnolliset 
toimenpiteet ja seuraamukset johtavat 
tuloksiin, joita tällä asetuksella toivotaan 
saavutettavan, ja koordinoitava 
toimintansa, jotta vältetään mahdolliset 
kaksinkertaiset ja päällekkäiset toimet 
sovellettaessa hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia rajat ylittävissä tapauksissa.

2. Käyttäessään 19 artiklan mukaisia 
valtuuksiaan toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että hallinnolliset 
toimenpiteet ja seuraamukset johtavat 
tuloksiin, joita tällä asetuksella toivotaan 
saavutettavan, ja koordinoitava 
toimintansa, jotta vältetään mahdolliset 
kaksinkertaiset ja päällekkäiset toimet 
sovellettaessa hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia rajat ylittävissä tapauksissa, 
sekä noudatettava kaikilta osin ne bis in 
idem -periaatetta.

Or. en

Tarkistus 47
Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vastuussa olevan henkilön aikaisemmin 
mahdollisesti tekemät säännösten
rikkomiset.

e) vastuussa olevan henkilön aikaisemmin 
mahdollisesti tekemät tämän asetuksen 
mukaisten keskeisten velvoitteiden
rikkomiset.

Or. en
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Tarkistus 48
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
rikkomisista määrättävät seuraamukset ja 
toimenpiteet on julkistettava ilman 
tarpeetonta viivytystä mukaan lukien 
vähintään tiedot tämän asetuksen 
rikkomistavasta ja rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöllisyydestä, jollei 
julkistaminen vaaranna vakavasti 
finanssimarkkinoita.

Edellä 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
rikkomisista määrättävät rangaistukset ja 
muut toimenpiteet on julkistettava ilman 
tarpeetonta viivytystä mukaan lukien 
vähintään tiedot tämän asetuksen 
rikkomistavasta ja rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöllisyydestä.

Or. de


